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FIŞA DISCIPLINEI 

 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 

1.2 Facultatea  Facultatea de Teologie Ortodoxă 

1.3 Departamentul Teologie 

1.4 Domeniul de studii Teologie 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studii/Calificarea Misiune și slujire pastorală 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  Disciplina canonică a Bisericii şi importanţa ei în slujirea pastorală 

2.2 Titularul activităţilor de curs  Lect. dr. pr. Emilian-Iustinian Roman 

2.3 Titularul activităţilor de seminar  Lect. dr. pr. Emilian-Iustinian Roman 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de evaluare Evp 2.7 Regimul disciplinei OP 

 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice) 

 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care:  3.2 curs 2 3.3. seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care:  3.5 curs 28 3.6. seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, bibliografie şi notiţe 34 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  34 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 38 

Tutoriat  

Examinări 2 

Alte activităţi  

3.7 Total ore studiu individual 108  

3.8 Total ore pe semestru 150 

3.9 Numărul de credite 6 

 

 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 

4.1 De curriculum  Actualizarea cunoştinţelor dobândite anterior 

4.2 De competenţe  Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor specifice domeniului 

 

 

5. Condiţii (dacă este cazul) 

5.1. de desfăşurare a 

cursului 

x Prezenţa, în proporţie de 50% la orele de curs 

5.2. de desfășurare a 

seminarului/laboratorului 

x Prezenţa, în proporţie de 100% la orele de seminar 
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                 6. Competenţele specifice acumulate 
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- C1. Cunoaşterea şi fixarea terminologiei; 

- C2. Identificarea principiilor şi normelor canonice în slujirea pastorală; 

- C3. Cunoaşterea şi fixarea unor concepte: disciplina canonică, comuniunea ierarhică, 

coresponsabilitatea bisericească, ascultarea canonică, libertate în cadrul comuniunii ierarhice,  

- C4. Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, regulamentele bisericești, 

deontologia comuniunii; 

- C5. Evaluarea obiectivă a unor situaţii de facto şi interpretarea de iure, în baza cunoştinţelor 

dobândite;  

-  

- Elaborarea unor lucrări cu caracter ştiinţific, cu relevanţă practică şi formativă, specifice;  

Aprofundarea cunoştinţelor dobândite prin elaborarea şi dezvoltarea unor cercetări personale cu caracter 

ştiinţific. 
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CT1. Deschiderea către învăţarea pe tot parcursul vieţii; 

CT2. Identificarea şi rezolvarea de probleme, luarea deciziilor; 

CT3. Dezvoltarea capacităţii de analiză şi sinteză. 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 

 

8. Conţinut 
 

8.1 Curs Metode de predare 
Observaţii 

(ore şi referinţe 

bibliografice) 
1.  Disciplina canonică - terminologie și conținut Prelegerea, 

Conversația, 

Exemplificarea 

(în funcţie de 

scenariul 

epidemiologic se pot 

face şi cursuri  

online) 

 

- 2 ore 

2.   Receptarea tradiției canonice prin legislația bisericească (I) - 2 ore 

3.   Receptarea tradiției canonice prin legislația bisericească (II) - 2 ore 

4.  
 Necesitatea cunoaşterii canoanelor şi a legiuirilor bisericeşti 

şi laice pentru pastorație 

- 2 ore 

5.  
 Asumarea pastoral-misionară a prevederilor Statutului de 

organizare și funcționare al Bisericii Ortodoxe 

- 2 ore 

6.   Asumarea pastoral-misionară a Regulementelor bisericești - 2 ore 

7.  

 Receptarea hotărâtilor Sfântului Sinod, a deciziilor 

episcopale și a deciziilor administrative date la nivel 

eparhial 

- 2 ore 

8.   Deontologia slujirii pastorale - terminologie și conținut  - 2 ore 

7.1 Obiectivul 

general 

- să cunoască terminologie şi concepte; 

- să cunoască principii şi norme canonice; 

- să cunoască legătura dintre lege şi canoane; 

- să-şi însuşească bibliografia actuală din domeniul temei tratate. 

 

7.2 Obiectivele 

specifice 

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: 

▪ să explice următoarele concepte: disciplina canonică, comuniunea ierarhică, 

coresponsabilitatea bisericească, ascultarea canonică, libertate în cadrul comuniunii ierarhice 

etc. 

▪ să descrie  comuniunea ierarhică şi coresponsabilitatea bisericească; 

▪ să utilizeze  principiile şi normele canonice; 

▪ să analizeze elementele de legislație civilă și bisericească privind administrarea, conservarea 

și folosirea bunurilor de patrimoniu. 

▪  
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9.   Deontologia comuniunii - relațiile dintre clerici - 2 ore 

10.   Deontologia comuniunii - relațiile dintre clerici și mireni - 2 ore 

11.   Deontologia gestiunii resurselor parohiale - 2 ore 

12.   Deontologia administrării bunurilor bisericești - 2 ore 

13.   Comuniunea ierarhică și coresponsabilitatea bisericească - 2 ore 

14.  

Elemente de legislație civilă și bisericească privind 

administrarea, conservarea și folosirea bunurilor de 

patrimoniu 

- 2 ore 

 

Bibliografie 

 

Referinţe principale: 

- Floca, N. Ioan, Drept canonic ortodox, legislaţie şi administraţie bisericească, vol. I-II, Editura Institutului Biblic 

şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1990. 

 

Referinţe suplimentare: 

- «Communion dans la foi», în Dictionnaire de théologie catholique, III, Paris 1923, cc. 419-429. 

- Belea, N., «Gânduri despre rolul conştiinţei în chivernisirea bunurilor Bisericii», MA 7-8 (1965) 580-584. 

- Bodogae, T., «Grija Patriarhiei Române pentru locaşurile sale de cult în ultimii 50 de ani», BOR 11-12 (1975) 

1453-1460. 

- Bori, P.C., ΚΟΙΝΩΝΙΑ, Brescia 1972.  

- Botezan, Florin, Sfânta Liturghie – structură catehetic-euharistică şi sfinţitoare, în Revista „Altarul Reîntregirii”, 

Serie nouă, Anul IX, nr. 2, iulie – decembrie, Alba Iulia, 2004. 

- Breck, John, Puterea cuvântului în Biserica dreptmăritoare, trad. Monica Hergheliu, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 

1999. 

- Bria, Ion, Spaţiul îndumnezeirii Eternizarea umanului în Dumnezeu în viziunea teologică a Părintelui Stăniloae, 

Revista “Ortodoxia”, nr. 3 - 4, Bucureşti, 1993.  

 

 

8.2 Seminar / Laborator Metode de predare 
Observaţii 

(ore şi referinţe 

bibliografice) 

1.  

Elaborarea unor lucrări de seminar adaptate tematicii 

studiate la curs 

conversaţie şi 

problematizare 

(în funcţie de scenariul 

epidemiologic se pot 

face şi seminarii  

online) 

14 ore 

 

 

Bibliografie 

 

ROMAN, Emilian-Iustinian, Miscellanea juris. Îndrumǎtor bibliografic şi canonic-legislativ, Editura Performantica, 

Iaşi, 2008. 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor profesionale şi 

angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

Conţinuturile disciplinei sunt elaborate prin consultarea directă cu comunitatea academică, în conformitate cu 
hotărârile Sfântului Sinod al BOR şi în urma feed-back-ului din partea angajatorilor. 
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10. Evaluare 

 

Tip activitate 

 

10.1 Criterii de evaluare 

 

10.2 Metode de evaluare 

10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs 
 - Elaborarea unei lucrări de minim 

10 pagini 
- Evp - 80% 

10.5 Seminar/ Laborator 
 - activitate şi participare activă la 

seminar 
- expunere şi discuţie - 20% 

10.6 Standard minim de performanţă 

Însuşirea minimă (concepte generale, fundamentale) a materiei în vederea obţinerii notei 5 (cinci) şi a numărului de 

credite aferente.  

 

 

 

 
Data completării  Semnătura titular de curs Semnătura titular de seminar 

26.10.2020 Lect. dr. pr. Emilian-Iustinian Roman                                                                                                                                                   Lect. dr. pr. Emilian-Iustinian Roman 

 

 

Data avizării în Departament  Semnătura Director Departament 

05.10.2020 ........................................................... 

 


